
 

 

  

खासदार व अभिनेते ववनोद खन्ना याांचे ननधन  

ज्येष्ठ चचत्रपट अभिनेते व िाजपचे माजी खासदार ववनोद खन्ना याांचे गरुुवारी प्रदीर्घ आजाराने ननधन झाले. ते 
७० वर्ाांचे होते.  
 

तयाांचा जन्म पेशावर (पाकिस्तान) मध्ये ६ ऑक् टोबर १९४६ मध्ये झाला होता. 'मनिे भमत' या सनुनल दत्त 
याांच्या चचत्रपटाद्वारे तयाांनी बॉभलवूडमध्ये प्रवेश िेला. हा चचत्रपट एिा तभमळ चचत्रपटाचा ररमेि होता.  
 

ववनोद खन्ना याांनी निारातमि िभूमिा सािारत व्हहलन म्हणनू बॉभलवूडमध्ये एांट्री िेली. नांतर अभिनय आणण 
हयव्क्तमत्त्वाच्या जोरावर ते लाडिे हीरो बनले. १९७१ मध्ये 'हम तुम और वो' या चचत्रपटात तयाांनी पहहलयाांदा 
मखु्य िभूमिा सािारली आणण तयानांतर तयाांचा खलनायि ते नायि असा प्रवास सरुू झाला. 

 

तयाांनी मेरा गाव मेरा देश, ऐलान, इन्िार, अमर अिबर अथँनी, लहू िे दो रांग, िुबाघनी, दयावान, हाथ िी सफाई, 

मिुद्दर िा भसिां दर, मेरे अपने, जमुघ आदीसह १९६८ ते २०१७ या िालावधीत तयाांनी १४४ चचत्रपटाांत िाम िेले.  

 

तयाांनी १९८२ मध्ये अचानि बॉभलवूडला रामराम िरून आचायघ आशो रजनीश याांचे भशष्यतव स्वीिारले. तयानांतर 
पाच वर्ाांनी पुन्हा चचत्रपट क्षेत्रािड ेवळले. १९८७ पासनू 'इन्साफ' या चचत्रपटाद्वारे तयाांनी पुन्हा पदापघण 
िेले.नुिताच प्रदभशघत झालेला 'एि थी रानी ऐसी िी' हा तयाांचा शेवटचा चचत्रपट ठरला.  
 

िाजपच्या नतकिटावर ते तीन वेळा पांजाबमधील गरुुदासपूरमधून खासदार म्हणनू ननवडून आले होते. तयाांची 
राजिीय वाटचालही चाांगली ठरली. 
 

 

 

'यूपी'त िन्याजन्मासाठी िाग्यलक्ष्मी योजना 
उत्तर प्रदेशचे मखु्यमांत्री योगी आहदतयनाथ याांनी िन्याजन्माचे स्वागत िरताना गरीब िुटुांबात मलुगी जन्माला 
आली िी ५०हजार रुपयाांचा बॉ ांड देण्याचे जाहीर िेले. या अांतगघत 'िाग्यलक्ष्मी योजना' सरुू िरण्यात येणार 
आहे.  
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मलुीच्या आईलाही ५१०० रुपये भमळणार असनू, उत्तर प्रदेश सरिारच्या महहला िलयाण वविागातफे यो 
योजनेसाठी आराखडा तयार िरण्याचे िाम सरुू झाले आहे. 
 

 

 

रक्तदानात महाराष्ट्र अहवल 

गेलया िाही वर्ाांपासनू महाराष्ट्र हा रक्तदानाच्या क्षेत्रात देशात अगे्रसर राहहला असनू यांदाच्या वर्ी तब्बल १६ 
लाख १७ हजार रक्ताच्या वपशहया गोळा िरून देशात नवा उच्चाांि ननमाघण िेला. यातील तब्बल ९७ टक्िे 
रक्तदान हे ऐव्च्िि रक्तदानाच्या माध्यमातून गोळा िरण्यात आले असनू हाही एि राष्ट्रीय ववक्रम ठरला आहे. 
 

गेलया दशिात पव्चचम बांगाल हे रक्तदानाच्या क्षते्रात अग्रसेर होते. तथावप महाराष्ट्रात १९९७ साली राज्य 
रक्तसांक्रमण पररर्देची (एसबीटीसी) स्थापना िेलयापासनू राज्यातील ऐव्च्िि रक्तदानात पद्धतशीरपणे वाढ 
होऊ लागली. यातून गेलया तीन वर्ाांमध्ये अनुक्रमे महाराष्ट्रात १५ लाख ६२ हजार, १५ लाख ६६ हजार आणण 
यांदाच्या वर्ी १६ लाख १७ हजार रक्ताच्या वपशहया जमा िरण्यात यश आले. 
 

महाराष्ट्रात ३२१ रक्तपेढय़ा असनू गेलया वर्घिरात तब्बल २६,००० रक्तदान भशबीराांचे आयोजन िरण्यात आले. 
देशाचा ववचार िेलयास देशात एिूण २६९० रक्तपेढय़ा असनू देशिरात गेलया वर्घिरात ६५,००० रक्तदान भशबीरे 
आयोव्जत िरण्यात आली होती.  
 

जागनति आयोग्य सांर्टना व राष्ट्रीय रक्त सांक्रमण पररर्देच्या ननिर्ाांनुसार राज्याच्या लोिसांख्येच्या एि 
टक्िा रक्त जमा होणे आवचयि आहे. उत्तर प्रदेशची लोिसांख्या समुारे बावीस िोटी एवढी असनू तेथे गेलया 
वर्घिरात साडनेऊ लाख रक्ताच्या वपशहया जमा होऊ शिलया तर बबहारमध्ये अवघ्या दीड लाख रक्ताच्या 
वपशहया जमा झालया.  
 

महाराष्ट्राने ऐव्च्िि रक्तदानात रक्तक्राांती र्डवून आणली असनू देशिरात महाराष्ट्र पॅटनघ राबववण्याचे आदेश 
राष्ट्रीय रक्त सांक्रमण पररर्देने हदले आहेत. राज्यातील रक्तदानाच्या िामचगरीची दखल रे्ऊन राष्ट्रीय पातळीवर 
महाराष्ट्राला तीनवेळा पुरस्िारही भमळाले आहेत.  
 

 

 

शनी ग्रहाचे अांतरांग हटपण्यात 'िॅभसनी'ला यश 

अमेररिेच्या अविाश सांशोधन सांस्था 'नासा'ने पाठववलेलया िॅभसनी या अांतराळयानाने शनी ग्रहाच्या पहहलया 
वववरात यशस्वीपणे प्रवेश िेला असून, गरुुवारी तेथून शनीची सवाांत जवळून हटपलेली िायाचचत्रे पाठववण्यात 
आली आहेत.  
 

शनीवर कफरणारे ढग, अनतशय मोठी वादळां आणण हवामानाची असाधारण अशी र्टिोनी रचना याांची साक्ष देणारी 



 

 

िायाचचत्रे 'िॅभसनी' या अांतराळयानातून पथृ्वीवर पाठववण्यात आली आहेत. 'िॅभसनी'च्या माध्यमातून गेलया १३ 
वर्ाांपासनू शनी ग्रहाबाबत सांशोधन िरण्यात येत आहे.  
 

'िॅभसनी'चा हा शनीिोवतीचा अांनतम टप्पा आहे. शनी ग्रहािोवती वतुघळािार िड्या आहेत. अविाशात तया 
अांगठीप्रमाणे हदसतात. शनी आणण तयातील सवाांत अांतगघत िड्याांमधील अरुां द जागेतून बुधवारी िॅभसनी गेले. 
आतापयांत िोणतेही यान एवढ्या जवळ गेलेले नहहत.े  
 

िॅभसनीने बधुवारी ही िामचगरी िेली. अशा प्रिारची िामचगरी २२ वेळा िरण्याची योजना आहे. तयाद्वारे 
शनीवरील ढग आणण तेथील वववरे याांच्यातील अज्ञात िागावर रोबोहटि सांशोधन िरण्यात येणार आहे, 'नासा'ने 
साांचगतले.  
 

'आपण धाडस िेले तर आपली व्जज्ञासा आपलयाला िोठे रे्ऊन जाऊ शिते हे दाखवनू देत िॅभसनी यानाने एि 
नवी सरुवात िेली आहे,' असे नासाच्या ग्रह ववज्ञान वविागाचे प्रमखु व्जम ग्रीन याांनी साांचगतले. 
 


